
 

ПРОФЕСІОНАЛЬНА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

РАДА ЛІГ  

(засідання проведено із застосуванням сучасних комунікаційних технологій) 

 
ПОСТАНОВА № 6 

 

м. Київ 

пров. Лабораторний, 7-а 

23 серпня 2016 року 

   

 

Засідання Ради Ліг скликано та проведено президентом ПФЛ у відповідності до 

п.4.4 статті 20 та п.6,8 і 9 статті 22 Статуту ПФЛ. 

У порядку п.10 статті 22 Статуту ПФЛ засідання Ради Ліг проводиться із 

застосуванням сучасних комунікаційних технологій. 

Згідно п.11 статті 22 Статуту ПФЛ Рада Ліг правомочна приймати рішення. 

 

Порядок денний 

Про лист ФК «ВЕРЕС-РІВНЕ» (від 22.08.2016 року вих. № 22/08/2016-03) щодо 

проведення матчу 6-го туру чемпіонату першої ліги сезону 2016/17 між командами 

«Десна» Чернігів» – «Верес» Рівне 26 серпня 2016 о 18.00 год. на стадіоні 

«Сонячний» (м. Харків, Белгородське шосе, смт. Пятихатки). 

 

Слухали: 

Інформацію президента ПФЛ Макарова С. Д. «Про лист ФК «ВЕРЕС-РІВНЕ» 

(від 22.08.2016 року вих. № 22/08/2016-03) щодо проведення матчу 6-го туру 

чемпіонату першої ліги сезону 2016/17 між командами «Десна» Чернігів» – «Верес» 

Рівне 26 серпня 2016 о 18.00 год. на стадіоні «Сонячний» (м. Харків, Белгородське 

шосе, смт. Пятихатки)». 

Згідно календаря змагань чемпіонату України серед команд клубів першої ліги 

сезону 2016/17, який затверджений ХХV Конференцією ПФЛ та Виконкомом ФФУ –  

26 серпня 2016 року у 6-му турі команда «Десна» Чернігів приймає «Верес» Рівне.  

22 серпня 2016 року о 16.00 год. до Адміністрації Професіональної футбольної 

ліги надійшов лист ФК «ВЕРЕС-РІВНЕ» (від 22.08.2016 року вих. № 22/08/2016-01), 

де клуб інформує ПФЛ про неотримання від ФК «Десна» Чернігів, як  клубу-

господаря, офіційного повідомлення щодо місця проведення матчу. 

Крім цього, враховуючи, що на стадіоні ім. Ю.О. Гагаріна у м. Чернігів, який є 

основним для команди «Десна», проводяться реконструкція  та ремонтні роботи,  
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ФК «ВЕРЕС-РІВНЕ» у якості альтернативи запропонував свій стадіон «Авангард»  

(м. Рівне) для проведення зазначеного матчу і просив ПФЛ прийняти відповідне 

рішення. 

23 серпня 2016 року до Адміністрації Професіональної футбольної ліги 

надійшов лист ФК «ВЕРЕС-РІВНЕ» (від 22.08.2016 року вих. № 22/08/2016-03), в 

якому клуб акцентує увагу, що ФК «Десна» Чернігів направив письмове повідомлення 

про проведення 26.08.2016 року (п’ятниця) о 18.00 год. зазначеного матчу на стадіоні 

«Сонячний» (м. Харків, Белгородське шосе, смт. Пятихатки) на  офіційну адресу ФК 

«Верес» Рівне лише 22.08.2016 року о 17.57 год., недотримавшись п’ятиденного 

терміну, передбаченого вимогами пункту 1 статті 22 Регламенту Всеукраїнських 

змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону 2016/17. 

ФК «Верес» розуміє фактичні обставини ситуації, що склалися, і готовий піти 

назустріч клубу-господарю, який наразі не має змоги використовувати свій основний 

стадіон. Однак, для уникнення порушення норм Регламенту та створення 

відповідного негативного прецеденту, просить провести Раду ліг ухвалити рішення 

згідно п. 2 статті 22 Регламенту змагань. 

Положеннями Регламенту змагань, на які посилається  

ФК «ВЕРЕС-РІВНЕ» у своїй письмовій вимозі, передбачено: 

«Стаття 22. Порядок прийому команди гостей 

1. Клуб-господар поля повинен не пізніше, ніж за 5 (п’ять) діб до 
проведення матчу (якщо він не запланований для телевізійної трансляції), 
визначити місце проведення і час його початку, а також колір форми 
(футболка, шорти, гетри) польових гравців і воротарів та письмово 
повідомити про це клуб гостей та ПФЛ. 

2. Якщо клуб-господар поля не повідомляє письмово клуб гостей та 
ПФЛ щодо місця проведення і часу початку матчу, Рада ліг може прийняти 
рішення щодо місця проведення і часу початку матчу або щодо не 
проведення матчу та надання матеріалів КДК ФФУ для зарахування клубу-
господарю поля технічної поразки (0:3) та застосування дисциплінарних 
санкцій. У цьому випадку клуб-господар поля також відшкодовує команді-
суперниці витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням.» 

 

Членам Ради ліг, якими є 33 (тридцять три) клуби (п.2 статті 22 Статуту ПФЛ) 

та президент ПФЛ (п.4 статті 22 Статуту ПФЛ), запропоновано до 

до 16.00 год. 23 серпня 2016 року)  визначити варіант рішення щодо зазначеної 

ситуації.  

23 серпня 2016 року Адміністрацією ПФЛ отримано письмові відповіді від  

26 (двадцяти шести) клубів та президента ПФЛ Макарова С.Д. Таким чином, 

відповідь надали 27 членів Ради ліг із 34. Згідно пункту 13 статті 22 Статуту ПФЛ 

рішення прийнято абсолютною більшістю голосів. 

У порядку статті 22 Статуту Об’єднання футбольних клубів «Професіональна 

футбольна ліга України» – 
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Рада ліг постановила: 

1. Дозволити проведення матчу 6-го туру чемпіонату першої ліги сезону 

2016/17 між командами «Десна» Чернігів» – «Верес» Рівне 26 серпня 2016 

о 18.00 год. на стадіоні «Сонячний» (м. Харків, Белгородське шосе,  

смт. Пятихатки).  

2. Матеріали щодо порушення ФК «Десна» Чернігів Регламенту змагань в 

частині несвоєчасного повідомлення про місце проведення та час початку 

матчу направити КДК ФФУ. 

3. Копію даної постанови направити ФК «Десна» Чернігів, ФК «Верес» Рівне 

та Комітету арбітрів ФФУ. 

 


